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Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 

br. 20/21) Općinsko vijeće Općine Vidovec na __. sjednici održanoj dana ___2022. 

godine, donosi   

 

PRIJEDLOG 3. IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA  

javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Vidovec za 2022. godinu  

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ broj: 94/21, 56/22, 107/22)  mijenja se i glasi: 

 

I. 

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2022. godinu 

temelji se na pravima i obvezama utvrđenim zakonom i propisima, te odlukama 

Općinskog vijeća Općine Vidovec, a financira se iz Proračuna Općine Vidovec za 2022. 

godinu u iznosu od  4.972.107,55 kuna. 

 

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 

1.1. Dječji vrtić Škrinjica Vidovec 

 

Predškolski odgoj i obrazovanje provodi se u Dječjem vrtiću „Škrinjica“ kojem je 

osnivač Općina Vidovec te u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih 

osnivača. 

 

Dječjem vrtiću „Škrinjica“ sufinanciraju se rashodi za plaće zaposlenih. Naknade 

troškova zaposlenima koji se odnose na plaću, prijevoz zaposlenih, ostali rashodi za 

zaposlene, kao i ostali materijalni i financijski rashodi vrtića financiraju se iz izvornih 

prihoda vrtića. Izvorni prihodi vrtića prvenstveno se odnose na participaciju roditelja.  

 

Program predškole za djecu koja ne pohađaju redoviti vrtićki program je besplatan. Za 

program predškole, pored sredstava koja osigurava Općina Vidovec, sredstva se 

osiguravaju u Državnom proračunu u iznosu 20,00 kuna mjesečno po djetetu. 

 

Za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2022. godini planira se 

realizacija sljedećih aktivnosti za koje je potrebno izdvojiti 2.040.375,00 kuna, a 

navedena sredstva planiraju se utrošiti na : 

 

OPIS PROCJENA 

TROŠKOVA 

Plaće za dječji vrtić “Škrinjica”                  1.925.775,00 kn 

Ostali rashodi za zaposlene 73.600,00 kn 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 6.000,00 kn 

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme                      10.000,00 kn 

Oprema-Dječji vrtić Škrinjica 12.500,00 kn 

Ulaganje u računalne programe 12.500,00 kn 

UKUPNO 2.040.375,00 kn 
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1.2. Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača 

 

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja i obrazovanja, Općina Vidovec je 

izgradila novi vrtić te podupire rad vrtića drugih osnivača.  

 

Cilj Programa je poticanje pozitivnog prirasta stanovništva na području Općine Vidovec, 

povećanje standarda odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te omogućavanje 

korisnicima ekonomsku prihvatljivost korištenja usluge predškolskog odgoja i 

obrazovanja putem sufinanciranja dijela troškova odgojno obrazovnog rada s djecom 

predškolske dobi. 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju utvrđuje se u skladu s odredbama Zakona 

o predškolskom odgoju, a u 2022. godini planira se realizacija sljedećih aktivnosti za koje 

je potrebno izdvojiti 603.000,00 kuna, a navedena sredstva planiraju se utrošiti na : 

 

 

OPIS 

 

PROCJENA 

TROŠKOVA 

Sufinanciranje dječjih vrtića – VRTIĆKA SKUPINA                     432.000,00 kn 

Sufinanciranje dječjih vrtića – JASLIČNA SKUPINA                      131.000,00 kn 

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju  

40.000,00 kn 

UKUPNO                      603.000,00 kn 

 

 

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA  -  

ŠKOLSTVO 

 

2.1. Sufinanciranje najma Osnovne škole Vidovec  i Osnovne škole Tužno  

 

Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su dana 16. studenog 2006. godine 

Ugovor o sufinanciranju troškova najma dograđene školske zgrade OŠ Vidovec po 

modelu javno – privatnog partnerstva radi uvođenja nastave u jednoj smjeni dogradnjom 

8 učionica i ostalog školskog prostora ukupne dodatne površine 950 m2 po modelu javno 

– privatnog partnerstva na rok od 25 godina. Navedenim Ugovorom Općina Vidovec se 

obvezala na mjesečno sufinanciranje troškova najma novog školskog prostora u dijelu od 

20% mjesečne najamnine. 

 

Dana 29. svibnja 2013. godine Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su 

Aneks Ugovoru o sufinanciranju troškova najma školske zgrade OŠ Vidovec dograđene 

po modelu javno – privatnog partnerstva prema kojem se smanjuje obveza Općine 

Vidovec u sufinanciranju troškova najma školskog prostora Škole sa dosadašnjih 20% na 

10%.  
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Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su dana 12. siječnja 2007. godine 

Ugovor o sufinanciranju troškova najma izgrađene školske dvorane OŠ Tužno po modelu 

javno – privatnog partnerstva radi uvođenja nastave u jednoj smjeni izgradnjom športske 

dvorane površine 972 m2 dogradnjom na postojeću zgradu Škole, po modelu javno – 

privatnog partnerstva na rok od 30 godina. Navedenim Ugovorom Općina Vidovec se 

obvezala na mjesečno sufinanciranje troškova najma novog dvoranskog prostora u dijelu 

od 20% mjesečne najamnine. 

 

Dana 29. svibnja 2013. godine Varaždinska županija i Općina Vidovec zaključile su 

Aneks Ugovoru o sufinanciranju troškova najma sportske dvorane OŠ Tužno dograđene 

po modelu javno – privatnog partnerstva prema kojem se smanjuje obveza Općine 

Vidovec u sufinanciranju troškova najma sportske dvorane sa dosadašnjih 20% na 10%. 

 

Slijedom navedenog,  za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini 

od 195.000,00 kuna, kako slijedi: 

 

 

OPIS PROCJENA TROŠKOVA 

Sufinanciranje najma  

- Osnovna škole Vidovec 

- Osnovna škole Tužno 195.000,00 kn 

UKUPNO 195.000,00 kn 

 

2.2. Ostale donacije za školstvo  

 

Općina Vidovec – prijatelj djece 

 

Općina Vidovec dobila je 17.11.2015. godine status Općina Vidovec - prijatelj djece, kao 

prva općina u Varaždinskoj županiji te 11. u Hrvatskoj. 

 

Cilj akcije Gradovi i Općine – prijatelji djece ostvaruje se kroz poticanje sudionika na 

zajedničko djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u Općini Vidovec, 

evidentiranje postignutih rezultata, medijsko praćenje dometa akcije te dodjele javnog 

priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva. Aktivnosti usmjerene 

na stjecanje počasnog naziva  „Općina Vidovec-prijatelj djece“ osim na UN-ovoj 

Konvenciji o pravima djeteta, temelje se na Nacionalnom planu aktivnosti za prava i 

interese djece u RH te na Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija 

Vijeća Europe. Za realizaciju ovog projekta u 3. izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Vidovec za 2022. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 16.468,66 kuna. 

 

 

Eko škola Tužno  

Međunarodne Eko škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i 

obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje 

škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). 

Nacionalni koordinator Eko škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša. 
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Osnovna škola Tužno članica je Eko škole i udruge „Lijepa naša" od njezinih samih 

početaka. Budući da Osnovna škola Tužno u svojem programu promovira brigu o okolišu 

i podizanja svijesti o okolišu, "dijamantni certifikat" potvrda je koliko pažnje posvećuju i 

koliko djeluju na svijest kako učenika tako isto i roditelja o važnosti očuvanja i brige o 

okolišu. Za realizaciju programa Eko škole planiraju se sredstva u iznosu od 5.000,00 

kuna. 

 

 Ostale aktivnosti u školstvu 

 

Za realizaciju ostalih aktivnosti u školstvu planirana su sredstva u visini od 10.000,00 

kuna koja će se raspodijeliti udrugama sukladno provedenom javnom natječaju za 

financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2022. godini. 

 

Erasmus + 

 

Za realizaciju projekta Erasmus + u 3. izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se 

sredstva u iznosu od 7.563,93 kuna . 

 

 Videonadzor OŠ Vidovec 

 

3.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu planirana su 

sredstva kao pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to 47.877,24 kuna 

Osnovnoj školi Vidovec za postavljanje video nadzora u Osnovnoj školi Vidovec . 

 

Za realizaciju navedenih aktivnosti planirana su sredstva u visini od 86.909,83 kuna, a 

navedena sredstva planiraju se utrošiti za :  

 

OPIS PROCJENA TROŠKOVA 

Ostali nespomenuti rashodi – projekt OPĆINA 

VIDOVEC - PRIJATELJ DJECE 

 

16.468,66 kn 

Ostale tekuće donacije – EKO ŠKOLA 5.000,00 kn 

Ostale tekuće donacije u školstvu   10.000,00 kn  

Ostali nespomenuti rashodi- projekt ERASMUS  7.563,93 kn 

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 

proračuna- OŠ VIDOVEC- za videonadzor 

47.877,24 kn 

UKUPNO 86.909,83 kn 

 

 

2.3 FINANCIRANJE PROGRAMA  PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U 

OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC 

 

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini od 655.000,00 kuna, a 

navedena sredstva planiraju se utrošiti na financiranje programa produženog boravka 

učenika u osnovnim školama na području Općine Vidovec, odnosno plaća i ostalih 

materijalnih prava učitelja/učiteljica koje su zaposlene za provođenje programa 

produženog boravka u OŠ Vidovec, područnoj školi Nedeljanec i OŠ Tužno. 
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3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

 

Program javnih potreba u kulturi temelji se na odredbama Zakona o javnim potrebama u 

kulturi. Na navedenim će se osnovama u 2022. godini poticati, odnosno promicati 

kulturna i umjetnička djelatnost, radi stvaranja jedinstvene kulturne politike Općine 

Vidovec.  

Ovaj program izrađen je sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i 

financijskim mogućnostima Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu. Ukupno 

planirana sredstva u 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vidovec iznose 

184.783,39 kuna i utrošiti će se za: 

 

3.1. Kulturne manifestacije  

 

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini od 99.958,39 kuna, a koja 

sadrže donacije za kulturne manifestacije na području Općine Vidovec u iznosu od 

40.000,00 kn koje će se raspodijeliti udrugama sukladno provedenom javnom natječaju 

za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2022. godini 

te  ostale troškove manifestacije Zeljarijade u iznosu  od 59.958,36 kn za podmirenje 

troškova manifestacije.  

 

3.2       Djelatnost udruga u kulturi 

 

3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu planirana su 

sredstva u iznosu od 23.000,00 kuna  za rad udruga u kulturi, a koja će se raspodijeliti 

udrugama sukladno provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata 

udruga na području Općine Vidovec u 2022. godini. 

 

3.3  Ostale usluge u kulturi  

 

Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je izdvojiti sredstva u visini od 61.825,00 kuna, a 

odnosi se na uslugu tiskanja Vidovečkog lista 16.825,00 kn, sufinaciranje tiskanja knjige 

Vidovečki gibanik 35.000,00 kn, usluge organiziranja priredbi, predstava i književnih 

večeri za mještane 10.000,00 kn. 
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4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SPORTA 

 

Općina Vidovec financijskim sredstvima Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu 

sufinancira sportsku djelatnost. Programom javnih potreba u području sporta Općina 

Vidovec iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti, što je sukladno članku 76. stavak 

1. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 

85/15 , 19/16 , 98/19,47/20 i 77/20). 

 

Svrha programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u 

Općini Vidovec. Cilj donošenja ovog programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu 

Općine Vidovec za 2022. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i 

djelatnosti: 

 

- poticanje i promicanje sporta 

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 

- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza 

- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna 

zdravstvena zaštita sportaša 

- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu 

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana 

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 

- planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za 

općinu 

- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u 

funkciji razvoja sporta 

 

Ostvarivanjem navedenih ciljeva omogućiti će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj 

sporta, a zadržati će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske 

rekreacije djece i mladeži i ostalih mještana.   

 

4.1. Donacije za razvoj sporta  

 

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini od 463.160,08 kuna, a 

navedena sredstva planiraju se utrošiti na tekuće donacije sportskim društvima  

obuhvaćaju donaciju NK Budućnost Vidovec za podmirenje troškova režija  u iznosu od 

16.000,00 kuna, donaciju NK Nedeljanec za podmirenje troškova režija  u iznosu od 

16.000,00 kuna, donaciju NK Sloboda Tužno  za podmirenje troškova režija  u iznosu od 

16.000,00 kuna i 3.172,58 kuna za podmirenje troškova rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa ,a preostalih 375.000,00 kuna raspodijelit će se Zajednici sportskih udruga i 

ostalim sportskim društvima sukladno Zakonu o sportu. 
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OPIS PROCJENA 

TROŠKOVA 

Donacija NK Budućnost Vidovec za uređenje 

igrališta i sportskog objekta 

36.987,50 kn 

  

Donacija NK Budućnost Vidovec za podmirenje 

troškova režija 16.000,00 kn 

Donacija NK Nedeljanec za podmirenje troškova 

režija 16.000,00 kn 

  

Donacija NK Sloboda Tužno za podmirenje 

troškova režija 16.000,00 kn 

Donacija NK Sloboda Tužno za podmirenje 

troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 3.172,58 kn 

Donacija Zajednici sportskih udruga Općine 

Vidovec 375.000,00 

                            UKUPNO                      463.160,08 kn 

 

 

 

                                

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU VATROGASTVA I 

CIVILNE ZAŠTITE 

5.1. Sustav civilne zaštite i financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 

 

Program javnih potreba u okviru sustava civilne zaštite temelji se na odredbama Zakona o 

sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 , 118/18, 31/20 i 20/21). Za 

realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u visini od 4.000,00 kuna, a utrošit će se 

za: 

 

OPIS PROCJENA 

TROŠKOVA 

Tekuće donacije– Hrvatska gorska služba 

spašavanja                         4.000,00 kn  

                            UKUPNO                      4.000,00 kn 

 

 

 

5.2. Obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Općine Vidovec 

 

3. izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Vidovec, planirana su sredstva u visini od 

549.550,40 kn za potrebe funkcioniranja Vatrogasne zajednice Općine Vidovec i 

dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju na području Općine Vidovec, a u skladu 

sa Zakonom o vatrogastvu (NN125/19) i Zakonom o zaštiti od požara ( NN 92/10). 

 

Planirana sredstva za javne potrebe u vatrogastvu doznačiti će se na žiroračun Vatrogasne 

zajednice u skladu sa prihodima Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu , DVD-u 
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Tužno za nabavu navalnog vozila te DVD-u Vidovec za podmirenje troškova interneta- 

WIFI. 

 

OPIS PROCJENA TROŠKOVA 

Tekuće donacije – VATROGASNA 

ZAJEDNICA 317.400,00 kn 

Donacija DVD Tužno za nabavu navalnog vozila 230.000,00 kn 

Donacija DVD Vidovec za podmirenje troškova 

interneta- WIFI 2.150,40 kn  

                            UKUPNO                      549.550,40 kn 

 

6. DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 

 

 U okviru ovog Programa sufinancira se rad Crvenog križa kao vodeće humanitarne 

organizacije koja djeluje u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i provođenja akcija od 

opće koristi, vođena načelom solidarnosti te načelima humanitarnog prava i temeljnim 

načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a sukladno 

obvezi propisanoj člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 

broj 71/10 i 136/20). 

 

   Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 70.104,00 kuna, koja 

se planiraju utrošiti na:      

 

OPIS PROCJENA TROŠKOVA 

Ostale tekuće donacije – Crveni križ                         70.104,00 kn 

UKUPNO 70.104,00 kn 

 

7. DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA 

 

3.izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vidovec za 2022. godinu planirana su 

sredstva za dodjelu donacije Župi sv. Vida. Za realizaciju ove aktivnosti planirana su 

sredstva u visini od 18.250,00 kuna, a utrošit će se za: 

 

 

 OPIS 

 

PROCJENA TROŠKOVA 

Tekuće donacije vjerskim zajednicama –  

ŽUPA SV. VIDA VIDOVEC 18.250,00 kn 

UKUPNO 18.250,00 kn 

 

 

8. DJELATNOST CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUŽENJE GRAĐANA 

 

U okviru ovog Programa sufinancira se rad udruga čijom se djelatnošću ostvaruju 

humanitarni ciljevi okupljajući određene interesne kategorije stanovnika Općine, a 

temeljem odredaba Zakona o udrugama koji obvezuje Općinu kao jedinicu lokalne 

samouprave da u svom Proračunu osigura sredstva za donacije udrugama koje su od 

interesa za lokalnu zajednicu. 
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Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od  101.974,85 

kuna, od čega će se 84.262,35 kuna raspodijeliti ostalim udrugama sukladno 

provedenom javnom natječaju za financiranje programa i projekata udruga na području 

Općine Vidovec u 2022. godini te na temelju odluka i zaključaka općinskog načelnika, a 

15.000,00 kuna će se raspodijeliti  udrugama za proslave obljetnica sukladno 

provedenom javnom natječaju te na temelju odluka i zaključaka općinskog načelnika. 

U sklopu ovog programa  planirana je Aktivnost Financiranje zaštite od kriminaliteta u 

iznosu od 2.712,50 kuna, a odnosi se na tekuće donacije zakladama i fundacijama. 

 

OPIS PROCJENA 

TROŠKOVA 

Donacije ostalim udrugama                         84.262,35 kn  

Donacija udrugama za proslavu obljetnica 15.000,00 kn 

Donacije zakladama i fundacijama  2.712,50 kn 

                            UKUPNO 101.974,85  kn 

 

 

II. 

 

Korisnici sredstava ovog Programa odgovorni su za racionalno i namjensko trošenje 

doznačenih sredstava, te su obvezni podnijeti Općini Vidovec Izvješće o korištenju 

proračunskih sredstava za proteklu proračunsku godinu u zakonskim rokovima. 

 

III. 

 

3. Izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine 

Vidovec stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije”. 

 

 

KLASA: 402-01/21-01/02 

URBROJ: 2186-10-01/1-22-19 

Vidovec, __________.2022. godine                       

        Općinsko vijeće Općine Vidovec 

                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                            Krunoslav Bistrović 

 


